
 

 

ECLC Program Bilgisi 2020 

GENEL PROGRAM BİLGİSİ 
Yoğun program, haftada 25 saat ders ve 5 saat sosyal aktiviteden oluşmaktadır. ECLC'de bir  
yılda beş dönem vardır ve her dönem 10 hafta sürer. Dönem başlangıç tarihleri, genelde tavsiye  
edilen başlangıç günleridir, fakat öğrenciler herhangi bir Pazartesi başlayabilirler. Her dönem,  
öğrenciler haftada bir değerlendirilecektir. ECLC toplamda 7 seviye sunar: Temel Program ve  
ardından 100’den 600’e kadar 6 seviye. 
Dersler genellikle Pazartesi’den Perşembe’ye 08:45 ve 15:30 saatleri, Cuma günleri ise 08:45-12:00 saatleri arasındadır. 

 

ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKULLARA HAZIRLIK PROGRAMI 

(UCP) VE TAKVİYE DERSLERİ 

ECLC’nin ortaklık yaptığı üniversiteler veya 

yüksekokullardan birine hazırlanmak ve mesleki, lisans ve 

lisansüstü programlara katılmak isteyen öğrenciler için. 

UCP programı yoğun ve akademik başarıya doğru ve 

sağlam bir şekilde hazırlanmak için tasarlanmıştır. 

Öğrenciler UCP Seviye 200’den başlayabilir ve akademik 

çalışma için gereken becerileri edinmeleri için vakit 

kazanmış olurlar. ECLC’nin UCP 400 ve 500 seviyelerini 

başarıyla tamamlayan öğrenciler, IELTS puanına gerek 

kalmadan, ortaklık yaptığımız yüksekokullara (UCP 400) ve 

üniversitelere (UCP 500) doğrudan giriş kazanırlar. 

ECLC'nin Nova Scotia, New Brunswick, PEI, Ontario, 

Saskatchewan ve ABD'deki yüksek okullara ve 

üniversitelere hazırlık sağlar. Kurumların ve 

gereksinimlerinin tam listesini web sitemizde bulabilirsiniz. 

Tüm ortaklarımız, şarta bağlı Kabul Mektubu 

sağlamaktadır. UCP 600'ün (Lisansüstü Hazırlık) başarıyla 

tamamlanması, nitelikli öğrencilere belirli Yüksek Lisans 

programlarını seçme şansı sunar. 

 

IELTS HAZIRLIK (IP) / IELTS UZMANLIK (MI) 
İngilizcelerini geliştirmek ve IELTS sınavına girmek isteyen 
öğrenciler için. IP, İngilizce becerilerini bir üst seviyeye 
taşımak isteyen ve aynı zamanda IELTS sınavına girmek 
isteyen öğrenciler için tam zamanlı bir programdır. 
IP, İngilizce becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen ve 
aynı zamanda IELTS sınavına girmek isteyen öğrenciler için 
tam zamanlı bir programdır. IP öğrencileri, sabahları genel 
İngilizce eğitimi alırken, öğleden sonra ise IELTS sınavına 
hazırlanır. IP, Seviye 300 ile başlar. 
MI, İngilizce iletişim becerilerini geliştirmek isteyen ve aynı 
zamanda IELTS sınavına girmek isteyen öğrenciler için tam 
zamanlı bir programdır. MI öğrencileri sabah IELTS için 
hazırlanırken ve öğleden sonra bir EC seçmeli dersi alırlar. 
MI, Seviye 400 ile başlar. 
 

ÇALIŞMA HAYATI İÇİN İŞ İNGİLİZCESİ (BEW) 
Kişisel olarak veya mesleki yaşamları için profesyonel 
İngilizce becerilerine ihtiyaç duyan öğrenciler için. BEW, 
öğrencileri profesyonel İngilizce iletişim becerilerini 
geliştirerek uluslararası platformda ve iş hayatında başarılı 
olmak üzere hazırlar. Öğrenciler bu ders ile profesyonel iş 
dünyasında, her duruma başarıyla dahil olabilmek için 
ihtiyaç duydukları dil becerilerini kazanacaklardır. Bu ders 
ayrıca kavramların pratik olarak uygulamalarını ve 
günümüz iş yerindeki kullanım deneyimi de sunacaktır. 
BEW öğleden sonra seçmeli derslerinden biridir ve seviye 
300 ile başlar. 
 
İNGİLİZCE İLETİŞİM (EC) 
Konuşma ve dinleme konusunda akıcı bir İngilizce isteyen 
öğrenciler için. Genel İngilizce Programı olan EC, her 
seviyedeki öğrenciler için uygundur. Öğrenciler ECLC 
seviye 300’e ulaştıklarında iki dersten birini seçebilirler. 
Dinamik Konuşma ile rol yaparak, münazaralara katılarak, 
tartışmalar veya röportajlarla konuşma becerilerini 
geliştirebilir veya Yaratıcı İngilizce ile dört konu başlığı 
altında İngilizceyi eğlenerek öğrenebilirler; İngilizce ve 
Yiyecekler, İngilizce ve Sanat, İngilizce ve Medya, İngilizce 
ve Müzik. Her konu 4 hafta sürmektedir. 
 
ÜNİVERSİTE IELTS (UI) 
Üniversite yüksek lisans programlarına veya üniversiteye 
hazırlanan ve belirli bir IELTS puanına ulaşmak için çalışan 
öğrenciler için. UI, sınav puanı isteyen bir Yüksek Lisans 
programına veya ECLC ortağı olmayan ve dili İngilizce olan 
bir üniversiteye girmek için tam zamanlı bir programdır. 
Öğrenciler IELTS ve UCP eğitimini birlikte alır; böylece hem 
IELTS için hazırlanmış, hem de dili İngilizce olan bir 
üniversitede başarılı olmak için gereken bilgi ve beceriye 
sahip olmuş olurlar. UI, Seviye 400 ile başlar. Öğrenciler, 
Akademik IELTS puanları 5.5 ise, direkt UI’ye de 
başlayabilirler. 
 
 
 



 

 

EBEVEYNLER İÇİN İNGİLİZCE (EP) 
Sağlam bir temel ile İngilizce öğrenmek isteyen, okul 
çağında çocuğu olan yoğun ailelere uygun ders programı. 
EP, ebeveynlerin Kanada toplumuna uyum sağlamak için 
ihtiyaç duydukları günlük İngilizceyi öğrenmelerine 
yardımcı olur. Her seviye 15 hafta sürer ve dersler haftada 
20 saattir. Her Cuma öğleden sonra öğrenciler, o hafta 
öğrendiklerini ve kelimeleri pratik etmelerini sağlayan bir 
seminere katılırlar. EP’nin başlangıç tarihleri, okulların 
açılmasına paralel olarak Eylül, Ocak ve Şubat aylarındadır. 

 
YOĞUN IELTS (II) 
Sadece IELTS sınavına odaklanmak isteyen ileri seviye 
öğrenciler için. Bu program, öğrencilerin hem sabah hem 
de öğleden sonra derslerinde, IELTS sınav stratejilerini 
geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur. 
Öğrenciler ayrıca ECLC IELTS Test Merkezi’mizde IELTS 
sınavına girebilirler. Yoğun IELTS, Seviye 400 ile başlar. 
 
 

 

 

2020 Ücretleri 
Tam zamanlı Yoğun Eğitim (25 ders saati) 1 Haftalık 5 Haftalık 10 Haftalık 

İngilizce İletişim Dersi (EC) $ 320 $ 1600 $ 3200 

Çalışma Hayatı için İş İngilizcesi (BEW) $ 320 $ 1600 $ 3200 

IELTS Hazırlık (IP) / IELTS Uzmanlık (MI) $ 330 $ 1650 $ 3300 

Yoğun IELTS (II) $ 365 $ 1825 $ 3650 

Üniversite için IELTS (UI)  $ 400 $ 2000 $ 4000 

Ebeveynler için İngilizce (EP) 15 Haftalık  $4500 

   Dönem 

Üniversite ve Yüksekokula Hazırlık (UCP) 200-400   $ 4000 

Üniversite ve Yüksekokula Hazırlık (UCP) 500 Tam zamanlı $ 4500 

Üniversite ve Yüksekokula Hazırlık Tam zamanlı $ 4875 

Üniversite (UCP) 500 Tam zamanlı $ 3600 

Yüksek Lisansa Hazırlık (PGP) 600 Tam zamanlı $ 4875 

 

İlave Ücretler 

Kayıt $ 160 

Sınıfta Kullanılan Gereçler (kitaplar dahil) $120 - $180 (her seviye için) 

Sağlık sigortası (zorunlu) Günlük $2 

Aile Yanı Konaklama Ücreti (havaalanı transferi dahil) $ 285 

Aile Yanı Konaklama Ücreti (19 yaş ve üstü yetişkinler) $ 225 (28 günlük $900) 

Aile Yanı Konaklama Ücreti (19 yaş altı) $ 235 (28 günlük $940) 

Konaklama Değişim Ücreti (diğer) $ 210 

İdare Ücreti (19 yaş altı için) $ 190 

Öğrenci Kimlik Kartı $ 20 

Banka Ücreti (havale ücreti) $ 30 (tahmini) 

 

 
 


